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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Σχεδιασμός και επιλογή υλικού:
Σοφία Πελοποννησίου - Βασιλάκου

εαυτούς και αλλήλους
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σαν στόχο να
παρουσιάσει ένα μέρος, μιας από τις σημαντικότερες συλλογές της
νεοελληνικής προσωπογραφίας. Η συλλογή αυτή δημιουργήθηκε
από τον Διονύση Φωτόπουλο και μέρος της παρουσιάστηκε στην
έκθεση που φιλοξενήθηκε από το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής
Τραπέζης. Στην έκθεση αυτή εκτέθηκαν περίπου 400 έργα (λάδια,
σχέδια, γλυπτά, χειρόγραφα και φωτογραφίες),
κατά κύριο λόγο προσωπογραφίες, από τη συλλογή του Διονύση
Φωτόπουλου.
Το πρόγραμμα που ακολουθεί βασίζεται στον κατάλογο της
έκθεσης «Εαυτούς και αλλήλους» ΜΙΕΤ, 2017, στα βιβλία
«Διονύσης Φωτόπουλος, Σκηνικά Κοστούμια», Καστανιώτης,
Αθήνα 1986 και «Διονύσης Φωτόπουλος, Σκηνικά Κοστούμια»
Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2011 καθώς και σε συνεντεύξεις του
Διονύση Φωτόπουλου.

Ρ. Κοψίδης, Φ. Κόντογλου

Σύμφωνα με τα ίδια τα λόγια του Διονύση Φωτόπουλου, όλα αυτά τα έργα
της συλλογής του: «Είναι οι φίλοι, είναι εκείνες οι φυσιογνωμίες των
ανθρώπων που συνάντησες ή ονειρευόσουν να συναντήσεις, τα βλέμματά
τους που έλεγαν πολλά, είναι οι ιδέες που αναστατώνουν το μυαλό και που
σπρώχνουν στην αναζήτηση καινούριας οπτικής στη ζωή και στην τέχνη,
είναι η διαφώτιση, οι αγώνες για έναν καλύτερο κόσμο, για μια καλύτερη
πατρίδα, για ελευθερία, για πιο τρελά όνειρα. Είναι οι δάσκαλοι μέσα κι έξω
απ’ τη Σχολή, οι τυχαίες συναντήσεις με ελεύθερα μυαλά, είναι οι διαφωνίες
με τους συμμαθητές, είναι η χαρά του ανοίγματος της σκέψης, το όνειρο του
έρωτα, η συμπόρευση της φιλίας, η ποίηση και η μουσική.
Ήμουνα τυχερός γιατί τα είχα όλα αυτά, έκανα ότι μπορούσα, ο καθένας άξιος
της μοίρας του».

Β.Φωτόπουλος, Νικηφόρος Φωκὰς

Γ. Μόραλης, Γ. Μόραλης

Τη σημασία αυτής της συλλογής την επισημαίνει και ο Διευθυντής
του ΜΙΕΤ, Διονύσης Καψάλης, και παρατηρεί: «Αυτή, είπα μέσα
μου, είναι η δική του Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης, οι εικόνες
της δικής του ζωής, μιας ζωής που αναλώθηκε ευφρόσυνα στην
υπόθεση της ομορφιάς και ευλογήθηκε με τη φιλία πολλών
σπουδαίων ανθρώπων, πρεσβύτερων, ομηλίκων και νεοτέρων,
που στάθηκαν και είναι ακόμα οι χορηγοί της δικής μας δόξας.»

Ρ. Κοψίδης, Παύλος Μελάς

Το εργαστήριο του Γιάννη Παππά. Φωτογραφία: Διονύσης Φωτόπουλος

Ας αφεθούμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τις μορφές που έχει συνάξει γύρω του ο Διονύσης Φωτόπουλος, «όσες
συνάντησε τυχαία, όσες θήρευσε και όσες αγάπησε μέσα από την τέχνη του. Υπήρξαν όλοι αρχάγγελοι του δικού μας
κόσμου, καθένας με τα πάθη του και τους καημούς, τις χαρές και τις λύπες του, τις εφήμερες και τις ανυποχώρητες· όλοι
όμως αφοσιωμένοι με πάθος στην υπόθεση της ομορφιάς και της ζωής, όπως και ο ίδιος ο Διονύσης Φωτόπουλος.»
Στο πρώτο κομμάτι του εκπαιδευτικού προγράμματος θα εστιάσουμε σε ιστορικές πληροφορίες γύρω από τις μορφές που
συνέλεξε ο Φωτόπουλος για να θυμηθούμε την διαδρομή του καθενός και το πώς τον κατέγραψε η ιστορία. Τα έργα αυτά
που συλλέγει ο Φωτόπουλος αφορούν σε προσωπικότητες που αγωνίστηκαν για έναν καλύτερο κόσμο, για μια καλύτερη
πατρίδα, για ελευθερία και για ιδανικά. Ας τα θυμηθούμε…

Αδαμάντιος Κοραής
Στις μορφές που συλλέγει υπάρχουν και εκείνοι που δεν συνάντησε ποτέ αλλά
συμπορεύτηκε μαζί τους. Ας δούμε κάποιες από αυτές και κάποια στοιχεία από την
ιστορική διαδρομή τους.
Ο Αδαμάντιος Κοραής γεννιέται στη Σμύρνη το 1748 και πεθαίνει στο Παρίσι το 1833.
Σπουδάζει την ιατρική αλλά δεν την εξασκεί και ασχολείται με τις φιλολογικές
επιστήμες. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του
νεοελληνικού διαφωτισμού. Μεγάλη επίδραση ασκούν πάνω του οι ιδέες της Γαλλικής
Επανάστασης. Μέσα από τα γραπτά του προσπαθεί να συμβάλει στην πνευματική
αναγέννηση της Ελλάδας, απαραίτητη προϋπόθεση για εκείνον για να μπορέσει να
επιτευχθεί η ελευθερία και η ανεξαρτησία της.

Γιάννης Παππάς, Μακέτα για το γλυπτό
«Αδαμάντιος Κοραής», 1938–1939

Γιάννης Παππάς, Μελέτες για το γλυπτό
«Αδαμάντιος Κοραής», 1938–1939

Γιάννης Παππάς, Μελέτη για το γλυπτό «Αδαμάντιος Κοραής»
(μοντέλο ο Γιάννης Μόραλης με ρούχα εποχής), 1937–1938

Ο Αδαμάντιος Κοραής, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Οι απόψεις του για το γλωσσικό και η στάση του σε σχέση με τον Καποδίστρια δημιουργούν αντικρουόμενες απόψεις.
Ο Κοραής υπήρξε ιδιαίτερα αρνητικός απέναντι στον Καποδίστρια όταν εκείνος συγκέντρωσε πάνω του όλες τις εξουσίες,
θεωρώντας πως η εξουσία που ήθελε να ασκήσει ο Κυβερνήτης ήταν τυραννική.
Επίσης οι απόψεις του για τη γλώσσα έκαναν πολλούς να τον θεωρήσουν πως υπήρξε ο άνθρωπος που δημιούργησε και
υπερασπίστηκε την καθαρεύουσα. Στην πραγματικότητα ήθελε την δημιουργία μιας λόγιας γλώσσα που θα βασιζόταν
στην καθομιλουμένη χωρίς τα ξένα στοιχεία που είχαν παρεισφρήσει.

Λόρδος Βύρωνας
Στη συλλογή υπάρχουν πολλά έργα σε σχέση με
τον Λόρδο Βύρωνα.
Ο Λόρδος Βύρων γεννιέται το 1788 στο Λονδίνο
από αριστοκρατική οικογένεια αλλά από νεαρή
ηλικία ενδιαφέρεται για τη βελτίωση συνθηκών
ζωής των λιγότερο προνομιούχων τάξεων.
Το 1809 ταξιδεύει για πρώτη φορά στην Ελλάδα
και αρχίζει να γράφει με έντονη συναισθηματική
φόρτιση για τη χώρα και τους κατοίκους της.
Τα ποιήματά του αναγνωρίζονται σε παγκόσμιο
επίπεδο και φυσικά και στη χώρα καταγωγής του.
Μέσα από τα ποιήματά του καταδικάζει τα
τυραννικά καθεστώτα.

Joshua Cristall, Ο Λόρδος Βύρων στο Σούνιο 19oς αιώνας

Ο Λόρδος Βύρωνας άρχισε να γράφει το Childe Harold’s Pilgrimage, Canto Ⅲ, φεύγοντας από την χώρα του το 1816,
απογοητευμένος από την κοινωνική κριτική που δεχόταν για τον τρόπο ζωής του. Αποφασίζει να ταξιδέψει στην Ευρώπη
και δεν επιστρέφει ποτέ στην Αγγλία.

XIX
Fit retribution! Gaul may champ the bit
And foam in fetters; -- but is Earth more free?
Did nations combat to make One submit;
Or league to teach all kings true sovereignty?
What! shall reviving Thraldom again be
The patch'd-up idol of enlighten'd days?
Shall we, who struck the Lion down, shall we
Pay the Wolf homage? proffering lowly gaze
And servile knees to thrones? No; prove before ye praise!
XX
If not, o'er one fallen despot boast no more!
In vain fair cheeks were furrow'd with hot tears
For Europe's flowers long rooted up before
The trampler of her vineyards; in vain years
Of death, depopulation, bondage, fears,
Have all been borne, and broken by the accord
Of roused-up millions: all that most endears
Glory, is when the myrtle wreathes a sword
Such as Harmodius drew on Athens' tyrant lord.
Χειρόγραφο του Λόρδου Βύρωνα από το Childe Harold’s Pilgrimage, Canto
Ⅲ,στροφές 19–20,
The John Murray Archive, National Library of Scotland

Μετάφραση του Childe Harold’s Pilgrimage, Canto Ⅲ από « Τα απαντά του Βύρωνα»
από το τυπογραφείο Κωνσταντινίδου, έκδοση του 1895
ΑΣΜΑ ΤΡΙΤΟΝ
19
Δικαία ανταπόδοσις! Η Γαλλία δείχνει τον χαλινόν της και αφρίζει εις τα δεσμά της…
Αλλά είναι η γη ελευθερωτέρα; Επολέμησαν τα έθνη μόνον διά να κατάβαλωσιν ένα άνθρωπο;
συνεμάχησαν μόνον διά να διδάξωσιν όλους τους βασιλείς μέχρι ποίου σημείου φθάνει η δύναμιίς των;
Αι τι! έσται πάλιν η δουλεία το πλαστόν είδωλον τούτων των αιών του φωτός; Θέλομεν αποδώσει λατρείαν εις τους λύκους αφού κατεβάλομεν τον λέοντα;
Θέλομεν κλείνει ταπεινώς το γόνυ ενώπιον των θρόνων πληρώνοντας εις αυτούς τον φόρον δουλικού θαυμασμού;
Όχι, δοκιμάζετε πριν ή επαινείτε!
20
Εάν οι βασιλείς αναξίως βασιλεύωσιν, ας παύσωσι του να καυχώνται διά την πτώσιν ενός δεσπότου!
Ματαίως πύρινα δάκρυα κατηυλάκισαν τας παρειάς των γυναικών και των μητέρων μας·ματαίως η Ευρώπη εστέναξε διά τον αμητόν της τον
καταπατηθέντα υπό τους πόδας ενός τυράννου· ματαίως εκατομμύρια ανθρώπων, αφού υπέφεραν έτη θανάτου, λεηλασιών, αλύσεων και τρόμου
εξηγέρθησαν εν γενναία παραφορά·
η δόξα τότε μόνον γίνεται προσφιλής εις τους απελευθερουμένους λαούς ότε η μύρτος στέφει το ξίφος
το οποίον ο Αρμόδιος έχωσεν εις το στήθος του τυράννου των Αθηνών.

Αγνώστου, Πορτρέτο του Λόρδου Βύρωνα, τέλη 19ου – αρχὲς 20ου αιώνα

To 1823 γίνεται μέλος του «Φιλελληνικού Κομιτάτου»,
ενός συλλόγου από Άγγλους φιλελευθέρους και
φιλέλληνες, που είχαν σκοπό να ενισχύσουν τους
έλληνες επαναστάτες. Όταν το 1823 του ζητούν οι
Έλληνες να υποστηρίξει τον απελευθερωτικό τους
αγώνα ενάντια στην Οθωμανική αυτοκρατορία, δεν
διστάζει να δαπανήσει ένα πολύ μεγάλο ποσό από
την προσωπική του περιουσία και να συγκροτήσει
δικό του στρατιωτικό απόσπασμα από σουλιώτες
μαχητές με σκοπό να βοηθήσει στην απελευθέρωση
της Ελλάδος.
Γράφει χαρακτηριστικά τον Ιούνιο του 1823:
«Οι σκλάβοι ξεσηκώθηκαν / κι εγώ θα κάνω πίσω; /
Το στάχυ ξαναωρίμασε / κι εγώ δεν θα θερίσω;».

Ταμπακιέρες με πορτρέτα του Λόρδου Βύρωνα. 19 αιώνας

Το 1823 φτάνει στην Κεφαλονιά αλλά βρίσκει τους Έλληνες διχασμένους κάτι που του προκαλεί μεγάλη
απογοήτευση. Τον Ιανουάριο του 1824 φτάνει στο Μεσολόγγι, όπου γίνεται δεκτός από τους Έλληνες με μεγάλο
ενθουσιασμό, και με δικά του έξοδα οργανώνει το στρατό και φροντίζει για την οχύρωση του Μεσολογγίου.
Προσπαθεί να βοηθήσει στη σύναψη του πρώτου επαναστατικού δανείου και να εξασφαλίσει oτι τα χρήματα αυτά
θα διατεθούν για τον αγώνα της απελευθέρωσης. Κύριο μέλημά του είναι να βοηθήσει στο να συμφιλιωθούν οι
οπλαρχηγοί αλλά συνειδητοποιεί πόσο δύσκολα θα μπορέσει να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.
Οι δύσκολες συνθήκες και καταστάσεις που αντιμετωπίζει τον καταρρακώνουν και επιβαρύνουν την εύθραυστη
υγεία του και τον Απρίλιο του 1824 ο μεγάλος φιλέλληνας πεθαίνει σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Μιλτιάδης Μαλακάσης, Αυτόγραφο του ποιήματος «Επιτάφιο για τον Μπάιρον»

Μακρυγιάννης
Στην συλλογή Φωτόπουλου υπάρχουν πολλά έργα που σχετίζονται με
τους ανθρώπους που πρωταγωνίστησαν στον εθνικοαπελευθερωτικό
αγώνα του ‘21.
Ο Μακρυγιάννης είναι ένας από τους κορυφαίους αγωνιστές του ’21.
Γεννιέται το 1797 και μυείται από το 1820 στη Φιλική Εταιρεία,
αποφασισμένος να πολεμήσει για την πατρίδα του εναντίον των
Τούρκων. Συμμετέχει στις σημαντικότερες μάχες για την εξέλιξη της
επανάστασης του’21 και με μεγάλη του απροθυμία και στους εμφυλίους,
αποτέλεσμα του εσωτερικού κομματικού διχασμού των Ελλήνων.
Απογοητευμένος από τη διχόνοια των Ελλήνων προσπαθεί να
απομακρυνθεί από την στρατιωτική και πολιτική ζωή. Υπηρετεί την
κυβέρνηση Καποδίστρια αλλά δεν διστάζει να στραφεί εναντίον της
προκειμένου να δημιουργηθεί συνταγματικό πολίτευμα, πράγμα που τον
φέρνει αντιμέτωπο με τον κυβερνήτη.
Κατά την περίοδο της αντιβασιλείας του Όθωνα, ο Μακρυγιάννης
πρωτοστατεί στην επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 ζητώντας
να υπάρξει Σύνταγμα και κατηγορείται για συνομωσία κατά του βασιλιά.
Καταδικάζεται αρχικά σε θάνατο αλλά η ποινή του τελικά μετατρέπεται σε
δύο χρόνια φυλάκισης.
Τάσος, «Μακρυγιάννης»,1945

Ο Μακρυγιάννης απομονώνεται στο σπίτι του, λαμβάνει αργότερα τιμητικά τον βαθμό του αντιστράτηγου και πεθαίνει το 1864.
Πέρα από την ηρωϊκή του στάση στο πεδίο των μαχών και στην καθιέρωση του Συντάγματος, τα όσα έγραψε στα Απομνημονεύματά
του αποτελούν ένα πολύτιμο έργο. Τα χειρόγραφά αυτά βρίσκει ο Γιάννης Βλαχογιάννης, τα αποκαθιστά και τα εκδίδει το 1907.
Για πολλά χρόνια το έργο του, που αποτυπώνει τη ζωή του ελληνισμού και τη καταγραφή σημαντικών ιστορικών γεγονότων, περνάει
σχεδόν απαρατήρητο. Χάρη στον Παλαμά και αργότερα στον Γιώργο Σεφέρη λαμβάνει τη θέση που του αξίζει.

Χειρόγραφο του Μακρυγιάννη. Αμερικανική Σχολή
Κλασικών Σπουδών. Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Γεώργιος Καραϊσκάκης
Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης γεννιέται το 1780 κοντά στη Καρδίτσα. Μεγαλώνει
δίπλα θετούς του γονείς τους οποίους εγκαταλείπει στα δεκαπέντε του χρόνια
και σχηματίζει κλέφτικη ομάδα από συνομηλίκους του. Τρία χρόνια αργότερα
συλλαμβάνεται από τον Αλή Πασά, ο οποίος εκτιμώντας τον χαρακτήρα του,
τον προσλαμβάνει στη σωματοφυλακή του. Στην Αυλή των Ιωαννίνων μαθαίνει
την στρατιωτική τέχνη και μια στοιχειώδη εκπαίδευση.
Το 1804 εγκαταλείπει τον Αλή Πασά κι ενώνεται με το σώμα του περίφημου
κλέφτη Κατσαντώνη. Σύντομα γίνεται το πρωτοπαλίκαρο του. Το 1807 ο
Καραϊσκάκης γνωρίζεται με άλλους οπλαρχηγούς και συναντά τον Καποδίστρια.
Λίγο αργότερα ο Κατσαντώνης συλλαμβάνεται από τον Αλή Πασά και
θανατώνεται. Το 1809 εντάσσεται στα ελληνικά τάγματα που είχαν συστήσει οι
Βρετανοί με σκοπό να εκτοπίσουν τους Γάλλους από τα Επτάνησα.
Το 1812 o Αλή Πασάς διαλύει την ομάδα στην οποία βρίσκεται ο Καραϊσκάκης
και έτσι αναγκάζεται να δηλώσει υποταγή και να επιστρέψει στα Γιάννινα.
Όταν το 1820 Αλή Πασάς κηρύχτηκε αποστάτης από τον Σουλτάνο, ο
Καραϊσκάκης τον βοηθάει αρχικά, αλλά στη συνέχεια δηλώνει υποταγή στο
Σουλτάνο.
Το 1823, ο Καραϊσκάκης σημειώνει την πρώτη του μεγάλη νίκη κατά των
Τούρκων. Στα μέσα του 1823 προάγεται σε στρατηγό, αλλά η κατάσταση της
υγείας του επιδεινώνεται από τη φυματίωση.

Θόδωρος Παπαγιάννης,
Γιώργος Καραϊσκάκης,δεκαετία 1980

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εμφυλίου πολέμου,
ο Μαυροκορδάτος κατηγορεί τον Καραϊσκάκη για πράξη
εσχάτης προδοσίας και ζητάει να δικαστεί.
Δεν αποδεικνύεται καμία κατηγορία αλλά ο Καραϊσκάκης
τιμωρείται με στέρηση όλων των αξιωμάτων του.
Τον Δεκέμβριο του 1824, κατά τη διάρκεια του δευτέρου
εμφυλίου πολέμου, συμμετέχει στο ρουμελιώτικο σώμα που
εκστράτευσε στην Πελοπόννησο, με σκοπό να βοηθήσει
τους «κυβερνητικούς» στη διαμάχη τους με τους
«αντικυβερνητικούς». Το 1825 συμμετέχει χωρίς ηγετικό
ρόλο στη μάχη όπου οι Έλληνες αντιμετωπίζουν για πρώτη
φορά το στρατό του Ιμπραήμ και κατατροπώνονται.
Η επανάσταση κινδυνεύει και η κυβέρνηση αποφασίζει να
στείλει τον Καραϊσκάκη στη Στερεά Ελλάδα, για να
αναζωπυρώσει τις επιχειρήσεις κατά των Τούρκων.
Το 1825 φθάνει στο Δίστομο και αποτρέπει την κατάληψη
του χωριού από τους Τούρκους της Άμφισσας.
Στη συνέχεια προσπαθεί να βοηθήσει τους πολιορκημένους
στο Μεσολόγγι με κινήσεις αντιπερισπασμού, χωρίς μεγάλη
επιτυχία. Μετά την πτώση του Μεσολογγίου και την
καταστολή της επανάστασης στη Δυτική Στερεά Ελλάδα,
ο Καραϊσκάκης μεταβαίνει στο Ναύπλιο και ζητάει από την
κυβέρνηση οικονομική ενίσχυση για να απελευθερώσει τη
Στερεά Ελλάδα.

Λεπτομέρεια επιστολής προς την «Εθνικὴν των Ελλήνων Συνέλευσιν»
με υπογραφὴ του Γεωργίου Καραΐσκάκη

Τον Ιούλιο του 1826 διορίζεται αρχιστράτηγος της Ρούμελης, με πλήρη δικαιοδοσία. Αρχικά προσπαθεί να βοηθήσει τους
πολιορκημένους της Ακρόπολης της Αθήνας.
Παρόλη την επιβαρυμένη υγεία του καταφέρνει να αποκόψει τον ανεφοδιασμό του Κιουταχή, που πολιορκούσε την
Ακρόπολη. Μετά τη διασφάλιση της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας επιστρέφει στην Αττική το 1827 για να αντιμετωπίσει τον
Κιουταχή, που συνεχίζει την πολιορκία της Ακρόπολης, και κατορθώνει δύο σπουδαίες νίκες.
Στις 21 Απριλίου του 1827 οι ελληνικές δυνάμεις έχουν στρατοπεδεύσει στο Φάληρο για να αντιμετωπίσουν σε μία ακόμη
μάχη τον Κιουταχή. Την επομένη κάποιοι έλληνες στρατιώτες επιτέθηκαν χωρίς διαταγή κατά του στρατοπέδου του Κιουταχή.
Ο Καραϊσκάκης πηγαίνει στο πεδίο της μάχης για να περιορίσει τις αστοχίες και τραυματίζεται θανάσιμα από σφαίρα.
Ο θάνατός του ίσως και να προκλήθηκε από ελληνικό χέρι. Ο χαμός του προκαλεί θρήνο.

Ιστορημένο χειρόγραφο του Σπύρου Βασιλείου με απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη και η Θανὴ του Καραϊσκάκη 1942

Οδυσσέας Ανδρούτσος

Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος γεννιέται στην Ιθάκη το 1788 και μαθητεύει στην αυλή του
Αλή Πασά στα Γιάννενα.
Από το 1818, που έγινε μέλος της Φιλικής Εταιρείας, είναι ένθερμος υποστηρικτής του
Αγώνα και αναλαμβάνει να ξεσηκώσει τους Έλληνες της Ανατολικής Ρούμελης.
Χάρη σε αυτόν κερδίζεται η μάχη στο Χάνι της Γραβιάς, τον Μάϊο του 1821, που είναι
εξαιρετικά κρίσιμη για την έκβαση της επανάστασης.
Έρχεται σε σύγκρουση με τους πολιτικούς αρχηγούς της εποχής όπως τον Κωλέττη
και στρέφεται εναντίον των απεσταλμένων που του στέλνει και τους σκοτώνει.
Επικηρύσσεται αλλά λόγω της κακής έκβασης του αγώνα, αίρεται η επικήρυξη και
αναλαμβάνει και πάλι δράση.
Μετά την καταστροφή του Δράμαλη, ο Ανδρούτσος επιστρέφει στην Αθήνα, ιδρύει δύο
σχολεία στην Αθήνα και καλεί τον Κοραή από την Ευρώπη και τον Βάμβα από την
Κεφαλονιά να έρθουν να διδάξουν, χωρίς να εισακουσθεί.

Θανάσης Απάρτης, Οδυσσέας Ανδρούτσος, 1958.

Η διαμάχη του και ο παραγκωνισμός του από τους αντιπάλους του, τον
αναγκάζουν να πάρει τους άνδρες του και να έλθει στη Βοιωτία στις
αρχές του 1825. Εκεί προσποιείται ότι θα συνεργαζόταν με τους
Τούρκους, με σκοπό να εκβιάσει την κυβέρνηση, χωρίς όμως να
προδώσει την επανάσταση. Οι εχθροί του βρίσκουν μία ακόμη ευκαιρία
να χαρακτηρίσουν την πράξη του αντεθνική και τον ίδιο προδότη.
Η κυβέρνηση στέλνει εναντίον του ισχυρή στρατιωτική δύναμη
με αρχηγό τον παλαιό του φίλο Γιάννη Γκούρα, που από καιρό
είχε γίνει ο προσωπικός του εχθρός.
Ο Ανδρούτσος αποφεύγει συστηματικά κάθε συμπλοκή για να μη χυθεί
αδελφικό αίμα και αποτραβιέται στις Λιβανάτες. Ύστερα από μερικές
μικροσυμπλοκές στις αρχές Απριλίου παραδίνεται στον Γκούρα με τη
ρητή υπόσχεση ότι θα τον στείλουν στην Πελοπόννησο για να δικαστεί
από τη Διοίκηση.
Αντί αυτού φυλακίζεται στην Αθήνα, πάνω στην Ακρόπολη. Επειδή, στο
μεταξύ, ξεσηκώνονται διάφοροι αγωνιστές, με πρώτο τον Καραϊσκάκη,
για την άδικη κακομεταχείριση του Ανδρούτσου κι επειδή ο ίδιος ζητάει
να περάσει το συντομότερο από δίκη ο Γκούρας διατάζει να τον
θανατώσουν τον Ιούνιο του 1825. Η ιστορία τον αποκατέστησε ηθικά,
τοποθετώντας τον ανάμεσα στους κορυφαίους ήρωες του της Ελληνικής
Επανάστασης.

Νίκος Εγγονόπουλος, Οδυσσέας Ανδρούτσος, 1953

Ο Ιωάννης Καποδίστριας

Αγνώστου, Ιωάννης Καποδίστριας

Ο Ιωάννης Καποδίστριας γεννιέται στην Κέρκυρα το 1776 και σπουδάζει ιατρική, φιλοσοφία και νομικά στην Ιταλίας. Διατελεί σε
νεαρή ηλικία διοικητής της Ιονίου Πολιτείας, όταν τα Επτάνησα αυτονομούνται, και καταφέρνει να αναθεωρήσει και να κάνει πιο
δημοκρατικό το επτανησιακό σύνταγμα σε σχέση με αυτό που είχαν επιβάλει οι Ρώσοι και οι Τούρκοι.
Τα επόμενα χρόνια αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η αξία του και αναλαμβάνει διάφορες δημόσιες θέσεις.
Εξαιρετικά σημαντική είναι η συμβολή του στο να μην καταλάβει ο Αλή Πασάς την Λευκάδα. Τότε γνωρίζει και τους οπλαρχηγούς
Κολοκοτρώνη, Νικηταρά, Ανδρούτσο και Μπότσαρη.
Τον 1809 ο Καποδίστριας εισέρχεται στη διπλωματική υπηρεσία της Ρωσίας και το 1813, διορίζεται εκπρόσωπος της Ρωσίας
στην Ελβετία. Συμβάλει τα μέγιστα στην ενότητα, ανεξαρτησία και την ουδετερότητα της Ελβετίας και στην δημιουργία του
ελβετικού συντάγματος.
Συμμετέχει στο Συνέδριο της Βιέννης, που θέτει τις βάσεις της «Ιεράς Συμμαχίας», ως μέλος της ρωσικής αντιπροσωπίας,
αποτελώντας το φιλελεύθερο αντίβαρο στην αντιδραστική πολιτική του αυστριακού Μέτερνιχ.
Ο Τσάρος αναγνωρίζει τις διπλωματικές του επιτυχίες και τον χρίζει Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας από το
1816 έως το 1822. Ο Καποδίστριας, όμως, δεν ξεχνά τη χώρα καταγωγής του. Με την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης,
διαφωνεί με τον τσάρο Αλέξανδρο, που καταδίκαζε κάθε επαναστατική κίνηση στην Ευρώπη και παρέμενε πιστός στις
αποφάσεις της Ιεράς Συμμαχίας. Η διαφωνία αυτή κάνει τον Καποδίστρια να εγκαταλείψει το αξίωμά του και στη συνέχεια
αποφασίζει να εγκατασταθεί το 1822 στη Γενεύη όπου χαίρει γενικής εκτίμησης για την προσφορά του.

Αγνώστου,
Αίθουσα συναθροίσεων
με τον Ιωάννη Καποδίστρια,
19ος αιώνας

Στις 30 Μαρτίου 1827 η Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας τον εκλέγει Κυβερνήτη του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους,
σε μία δύσκολη στιγμή για την επανάσταση.
Φτάνει στο Ναύπλιο το 1828, μέσα σε μια ατμόσφαιρα πανηγυρική, και προσπαθεί να συμφιλιώσει τις αντιπαλότητες και
να επανεκκινήσει την οικονομία της καταστραμμένης χώρας.
Θεωρεί πως δεν είναι η στιγμή που μπορεί να κυβερνήσει με Δημοκρατικό Σύνταγμα και είναι οπαδός της πεφωτισμένης
Δεσποτείας. Πετυχαίνει να πείσει τη Βουλή το 1828 περί αναστολής του Συντάγματος και εγκαινιάζει μια περίοδο
απολυταρχίας που κρατάει μέχρι το 1843.
Στην περίοδο που κυβερνά βάζει τα θεμέλια για να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο κράτος, με δικαστική και διοικητική
οργάνωση και ενιαία ένοπλη διοίκηση. Αντιμετωπίζει με επιτυχία τον Οθωμανικό κίνδυνο και τους πειρατές.
Επενδύει με όραμα στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην ανάπτυξη της γεωργίας.

Αλέκος Λεβίδης, Πορτρέτο του Ιωάννη Καποδίστρια, 2014

«Ἐὰν οἱ Μαυρομιχαλαῖοι θέλουν νὰ μὲ δολοφονήσουν, ἂς μὲ
δολοφονήσουν. Τόσον τὸ χειρότερο δι’ αὐτούς.
Θὰ ἔλθη κάποτε ἡ ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ Ἕλληνες θὰ ἐννοήσουν τὴν
σημασίαν τῆς θυσίας μου». Ι.Α. Καποδίστριας, Ἐπιστολαί, Ἀθήνα 1841.

Ο Καποδίστριας δημιουργεί αντιπαλότητες, δεν ικανοποιεί όλα τα αιτήματα και έρχεται σε μεγάλη αντιπαράθεση με τους
Μανιάτες που φέρνουν αντιρρήσεις στην πληρωμή φόρων και ιδιαίτερα με την πιο ισχυρή οικογένεια της Μάνης,
τους Μαυρομιχάληδες.
Η σκληρή του στάση απέναντι στον Πατριάρχη της οικογένειας Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και η φυλάκιση του δεύτερου
είχε σαν αποτέλεσμα την δολοφονία του Καποδίστρια από τον Κωνσταντίνο και Γεώργιο Μαυρομιχάλη,
στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831.

Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος
Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος γεννιέται στην
Κωνσταντινούπολη τo 1791 και αποβιώνει το 1865. Κατάγεται
από παλιά φαναριώτικη οικογένεια πολιτικών και λογίων.
Σπουδάζει στην Μεγάλη Σχολή του Γένους και στην Ιταλία και
είναι μέλος στην Φιλική Εταιρεία. Παίζει πολιτικό ρόλο στην
Επανάσταση του 1821 και έχει από την αρχή ηγετικό ρόλο. Δεν
διστάζει όταν χρειάζεται να πολεμήσει και σαν απλός στρατιώτης
και έχει πολλές επιτυχίες σε αυτά που αναλαμβάνει όπως την
οργάνωση της άμυνας του Μεσολογγίου στην πρώτη πολιορκία
της πόλης.
Πιστεύει ότι μπορεί να πείσει τις Ευρωπαϊκές δυνάμεις να
επέμβουν υπέρ της Ελλάδος και έκλινε φιλικά προς την αγγλική
επιρροή και πολιτική. Αυτό είναι ένας από τους λόγους που τον
φέρνουν σε σφοδρή αντιπαράθεση με τον Καποδίστρια και
θεωρείται από πολλούς σαν ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας
του.
Υπηρετεί σε διάφορες δημόσιες θέσεις, διαφωνεί με την θανατική
καταδίκη του Κολοκοτρώνη και μετά την Επανάσταση φτάνει
μέχρι το αξίωμα του Πρωθυπουργού αλλά ανατρέπεται από τον
Κωλέττη.
Adam Friedel (περ. 1780), Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος

Διονύσιος Σολωμός
Ο Διονύσιος Σολωμός γεννιέται το 1798 στο πολυπολιτισμικό
περιβάλλον των Επτανήσων και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο.
Ο πατέρας του, κόντε Νικόλαος Σολωμός, είναι ευγενής και παρόλο
που θα παντρευτεί τη μητέρα των παιδιών του στο τέλος της ζωής του,
φροντίζει για τη μόρφωσή τους και τους αφήνει τον τίτλο και την
περιουσία του.
Ο Διονύσιος Σολωμός ζει όλη του τη ζωή εκτός των συνόρων του
ελληνικού κράτους, ως Γάλλος, Επτανήσιος και Άγγλος πολίτης και η
κύρια γλώσσα που διδάσκεται και χρησιμοποιεί είναι η ιταλική.
Παρόλο που γράφει στα ιταλικά, σπουδάζει και καλλιεργεί τα ελληνικά
και αυτά χρησιμοποίει για το τόσο σημαντικό έργο του.
Τα νεανικά του χρόνια συμπίπτουν με τον επαναστατικό αγώνα των
Ελλήνων για εθνική ανεξαρτησία. Το γεγονός αυτό τον επηρεάζει
βαθιά και προσπαθεί μέσα από τα γραπτά του να προβάλει την
ιδεολογία της επανάστασης και του δίκαιου αγώνα, να υμνήσει
επιλεκτικά κάποια από τα πολεμικά κατορθώματα των Ελλήνων, να
τους ενθαρρύνει, να επισημάνει και να διαχειριστεί γεγονότα και
συμπεριφορές που απειλούν την εξέλιξη της επανάστασης. Ακόμα στα
γραπτά του δε διστάζει να στηλιτέψει τα συμφέροντα και την υποκρισία
των Μεγάλων Δυνάμεων και τη διχόνοια των Ελλήνων.

Γιάννης Ψυχοπαίδης, Διονύσιος
Σολωμός, 1997

Από την ομάδα των έργων που συνδέονται άμεσα με τα γεγονότα
της επανάστασης όπως το Εις Μάρκο Μπότσαρη και Η
καταστροφή των Ψαρών, ξεχωρίζει ασφαλώς ο Ύμνος εις την
Ελευθερίαν, το ποίημα που θα καταστήσει τον εικοσιπεντάχρονο
Σολωμό ευρύτερα γνωστό στην Ελλάδα και την Ευρώπη και που
αργότερα (1865) θα του δώσει τον τίτλο του εθνικού ποιητή των
Ελλήνων.
Ο Ύμνος είναι ποίημα πολιτικής και συγχρόνως λογοτεχνικής
παρέμβασης και θέλει να προβάλει τις δυνατότητες της
νεοελληνικής γλώσσας του νεοσύστατου κράτους. Δεν είναι
τυχαίο πως εκείνη την εποχή υπάρχει έντονη αντιπαράθεση
ανάμεσα στους λόγιους της εποχής σχετικά με τη γλώσσα στην
οποία θα πρέπει να μιλούν και να γράφουν οι πολίτες του
ανεξάρτητου ελληνικού κράτους και ο Σολωμός τάσσεται υπέρ
της γλώσσας του λαού.
Το 1828 ο Σολωμός αποφασίζει να εγκατασταθεί στην Κέρκυρα
για καλλιτεχνικούς και προσωπικούς λόγους και εκεί πεθαίνει το
1857.
Εκτός από τον Ύμνο εις την Ελευθερίαν, τα σπουδαιότερα έργα
του είναι: ο Κρητικός, οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, ο Πόρφυρας,
η Γυναίκα της Ζάκυθος, ο Λάμπρος.

Χρόνης Μπότσογλου, Διονύσιος Σολωμός, 1994

Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος

Αγνώστου, Ο Νικόλαος Χαλικιόπουλος
Μάντζαρος, αρχές 19ου αιώνα

Αγνώστου, Ο Νικόλαος Χαλικιόπουλος
Μάντζαρος, αρχές 19ου αιώνα

Ο Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος (26 Οκτωβρίου 1795 – 12 Απριλίου 1872) ήταν σπουδαίος Έλληνας συνθέτης, ιδρυτής
της μουσικής Επτανησιακής Σχολής και θεωρείται από τους ανθρώπους που έβαλαν τις βάσεις για την ελληνική μουσική.
Γεννήθηκε στην Κέρκυρα από πλούσια οικογένεια και μετά από σπουδές μουσικής στην Ιταλία επέστρεψε και εγκαταστάθηκε
στην Κέρκυρα οριστικά. Σκοπός της ζωής του υπήρξε η μουσική εκπαίδευση της πατρίδα του και για αυτό δίδασκε δωρεάν
μαθήματα και το 1840 ίδρυσε την Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας, της οποίας έγινε και ισόβιος καλλιτεχνικός διευθυντής. Χάρη
σ’ αυτές τις εκπαιδευτικές ενέργειες του Μάντζαρου, πολλοί Επτανήσιοι μορφώθηκαν μουσικά και δημιουργήθηκε η πρώτη γενιά
Επτανήσιων συνθετών.
Σπουδαιότερο έργο του θεωρείται η μελοποίηση του Ύμνου εις την Ελευθερίαν του Διονυσίου Σολωμού, της οποίας το 1865 η
πρώτη στροφή της πρώτης μελοποίησής της (1829) καθιερώθηκε ως ο Εθνικός ύμνος της Ελλάδας.

Ο Περικλής Γιαννόπουλος
Μερικά αποφθέγματα του Περικλή Γιαννόπουλου:
ΜΙΣΗΣΕΤΕ ΜΙΣΗΣΕΤΕ τους Ανθρώπους που θα θελήσουν να Σας ανοίξουν τα
μάτια, αλλά γίνεται Σεις ΑΝΘΡΩΠΟΙ.
Διά να είναι η Φυλή εις το Χάλι που είναι, φανερόν ότι οι Τωρινοί Έλληνες είσθε οι
χειρότεροι που υπήρξαν ποτέ. [...]
Ελληνική Φυλή, πάψε τις Ψευτιές και τους ΨΕΥΤΕΣ κι αρχήνα να σκεφθής. [...]
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ Η ΦΥΛΗ: ΕΧΕΙ ΟΡΕΞΙΝ ΝΑ ΣΚΕΦΘΗ;

Ο Περικλής Γιαννόπουλος γεννιέται στην Πάτρα το 1869 και για ένα μικρό διάστημα ζει
ως φοιτητής στο Παρίσι και το Λονδίνο. Επιστρέφει στην Αθήνα, γράφεται στη Νομική
Σχολή και από το 1894 αρχίζει να δημοσιεύει μεταφράσεις ποιημάτων των Ντίκενς, Πόε,
Λοτί, Ουάιλντ, Μποντλέρ, κ.α , καθώς και δικά του «πεζά ποιήματα».Ως δοκιμιογράφος,
ποιητής και μεταφραστής συνεργάζεται με εφημερίδες και περιοδικά και με εντελώς
προσωπικό ύφος και γλώσσα και πάθος, εκφράζει τις ελληνοκεντρικές του ιδέες και
καταγγέλλει τα κατ' αυτόν αίτια της ελληνικής κακοδαιμονίας - προπαντός την ξενομανία.
Οι ιδέες και το όραμά του να αναμορφώσει την ελληνική κοινωνία έρχονται σε
σύγκρουση με κάθε κατεστημένο και προκαλούν αντιδράσεις στην Αθήνα της εποχής.
Υπάρχουν και εκείνοι που τον στηρίζουν με κάθε τρόπο. Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος,
ο Παύλος Νιρβάνας, ο Σπύρος Μελάς δημοσιεύουν για το έργο του εγκωμιαστικές
κριτικές. Ο Ίων Δραγούμης γίνεται αδελφικός του φίλος, και ακόμα και μετά τον θάνατο
του Γιαννόπουλου προσπαθεί να υπηρετήσει και το όραμα του φίλου του.

Αλέξανδρος Φιλαδελφεῦς, «Π.Γ.»
(Περικλὴς Γιαννόπουλος)

Ο Περικλής Γιαννόπουλος γνωρίζει τυχαία τη Σοφία Λασκαρίδου το 1899 και λίγο αργότερα τη ζητά σε γάμο, αλλά ο πατέρας
της αρνείται. Όταν η Λασκαρίδου ολοκληρώνει τις σπουδές της στη Σχολή Καλών Τεχνών το 1907, προτίθεται να συνεχίσει στο
εξωτερικό και του ζητάει να πάει μαζί της. Εκείνος αρνείται να εγκαταλείψει την Ελλάδα αλλά, γνωρίζοντας το πόσο σημαντικό
ήταν για εκείνη να συνεχίσει τις σπουδές της, δεν τη σταματάει. Αλληλογραφούν και τα γράμματα του Γιαννόπουλου
περιγράφουν πόσο άδεια είναι η Αθήνα, χωρίς εκείνη. Δυο χρόνια μετά τον αποχωρισμό τους, ο Γιαννόπουλος αισθάνεται ότι η
Σοφία δεν θα επιστρέψει και πως τα βιβλία του δεν βρίσκουν την απήχηση που περίμενε. Είναι 41 χρόνων και νιώθει πιο μόνος
από ποτέ. «Ο θάνατος είναι η τελευταία μεθυστική στιγμή που μας οφείλει η ζωή», λέει σε ένα φίλο του.
Στις 8 Απριλίου 1910, ο Περικλής Γιαννόπουλος, όπως είχε προσχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια πολύ καιρό πριν, μπαίνει μαζί με
το άσπρο άλογό του στην θάλασσα του Σκαραμαγκά και πυροβολεί τον εαυτό του με μία σφαίρα στο κεφάλι. Προηγουμένως είχε
κάψει πολλά ανέκδοτα έργα του (κατά μαρτυρίες μια εργασία περί της αρχιτεκτονικής, καθώς και διηγήματα φαντασίας),
σημειώνοντας ότι αφού η Ελληνική Φύση τα ενέπνευσε στον ίδιο, θα τα ενέπνεε και σε άλλους στο μέλλον.
Το νεκρό σώμα του βγαίνει στην στεριά δέκα μέρες μετά και νεκροστολίζεται από τη Σοφία Λασκαρίδου και μία φίλη της.

Η Σοφία Λασκαρίδου γεννιέται το 1882 από πολύ πρωτοπόρους γονείς που
μεγαλώνουν τα παιδιά τους με ελευθερία. Αγαπά με πάθος τη ζωγραφική και
είναι η πρώτη γυναίκα που φοιτά στην Καλών Τεχνών Το 1899 γνωρίζει τον
Περικλή Γιαννόπουλο και ανταποκρίνεται στα αισθήματα του αλλά δεν επιθυμεί
να εγκαταλείψει τις σπουδές της στο εξωτερικό. Για δύο χρόνια αλληλογραφούν
μέχρι που ο Γιαννόπουλος αποφασίζει πως δεν αξίζει πια η ζωή μακριά της και
χωρίς την ανταπόκριση που περίμενε από τους άλλους σε σχέση με τα πιστεύω
του.
Η Σοφία Λασκαρίδου μόλις λαμβάνει το γράμμα παίρνει το τραίνο από
το Μόναχο για την Αθήνα αλλά δεν τον προλαβαίνει ζωντανό. Τον νεκροστολίζει
και λίγες μέρες μετά επιχειρεί ανεπιτυχώς να αυτοκτονήσει. Τα επόμενα χρόνια
ολοκληρώνει τις σπουδές της στο εξωτερικό, επιστρέφει στην Ελλάδα και
καταξιώνεται καλλιτεχνικά. Η Σοφία Λασκαρίδου πεθαίνει σε ηλικία 89 ετών στις
13 Νοεμβρίου 1965 στο πατρικό της σπίτι, στην Καλλιθέα και δεν παντρεύεται
ποτέ.
Σοφία Λασκαρίδου

Ναπολέων Λαπαθιώτης

Ο Ναπολέων Λαπαθιώτης γεννιέται το 1888 στην Αθήνα και δέκα χρόνια
αργότερα μετακομίζει με την οικογένειά του στο Ναύπλιο. Το 1901 σε
ηλικία δεκατριών γράφει το έμμετρο δράμα «Νέρων ο Τύραννος».
Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της νεοσυμβολιστικής
και νεορομαντικής σχολής. Ποιητής, που άκμασε κατά την περίοδο του
Μεσοπολέμου, είναι ένας από τους «καταραμένους» και «ιδανικούς
αυτόχειρες» της λογοτεχνίας μας.
Ο Λαπαθιώτης ξεκινά την ενασχόλησή του με την ποίηση με σαφείς
επιρροές από το ρεύμα του αισθητισμού, με πρότυπο τον Όσκαρ Ουάιλντ.
Δημοσιεύει μανιφέστα για τον αισθητισμό και προσπαθεί να αντιδράσει στο
ασφυκτικά συντηρητικό κλίμα της εποχής του, με τολμηρούς στίχους και
προκλητικές εμφανίσεις.
Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων υπηρετεί ως έφεδρος
ανθυπολοχαγός και το 1917 συμμετέχει στο βενιζελικό κίνημα της Εθνικής
Άμυνας μαζί με τον πατέρα του, που είχε αναλάβει την οργάνωσή του.
Μετά την ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές του 1920, καταφεύγει για λίγο
καιρό με την οικογένειά του στην Αίγυπτο, όπου γνωρίζεται με τον Καβάφη.
Την ίδια εποχή επηρεάζεται από τις ιδέες και της Οκτωβριανής
Επανάστασης και ενστερνίζεται τον κομμουνισμό.
Η θλίψη που χαρακτήριζε τη ζωή του, γίνεται ακόμα εντονότερη τα
τελευταία του χρόνια. Η οικογενειακή περιουσία του εξανεμίζεται και τελικά
εξουθενωμένος και από τις στερήσεις της Κατοχής, αυτοκτονεί στις 7
Ιανουαρίου του 1944 στο σπίτι του στα Εξάρχεια.

Τάσος Μαντζαβίνος, «Για τον Λαπαθιώτη», 2017

Ναπολέων Λαπαθιώτης, χειρόγραφο του
ποιήματος «Ερωτικό» 1928. Δημοπρασία
Βέργου, 20.03.2013

Μιλτιάδης Μαλακάσης

Ο Μιλτιάδης Μαλακάσης γεννιέται στο Μεσολόγγι το 1896, καταγόμενος
από γενιά αγωνιστών του 1821 από την Πίνδο, και πεθαίνει το 1943.
Η οικογένειά του είναι εύπορη, κάτι που του δίνει τη δυνατότητα να
αφοσιωθεί στη λογοτεχνία για ολόκληρη τη ζωή του. Γράφεται το 1888
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου δεν αποφοιτά
ποτέ. Φοιτητής ακόμα δημοσιεύει ποιήματα σε διάφορα λογοτεχνικά
περιοδικά και εφημερίδες. Αγωνίζεται για την καθιέρωση της δημοτικής
στον γραπτό λόγο ως μέλος της εταιρίας Εθνική Γλώσσα, οργάνου του
δημοτικιστικού κινήματος.
Ο Μαλακάσης ανήκει σε μια ποιητική γενιά, η οποία και η οποία
καθρεφτίζει μια νέα άποψη για το ρόλο του ποιητή και το έργο του σε
σχέση με την μέχρι τότε παράδοση που υπηρέτησε η προηγούμενη γενιά.
Απομακρύνεται από τα εθνικοϊστορικά και πολιτισμικά θέματα και
στρέφεται στον ιδιωτικό και εσωτερικό κόσμο του ατόμου.
Ασκεί επίδραση στους μεταγενέστερούς του ποιητές και είναι
χαρακτηριστικά τα λόγια του Βάρναλη για εκείνον:
«Ο Μαλακάσης είναι ο πιο Ρωμιός απ’ όλους. Και παρά τον
αριστοκρατισμό του, ο πιο μπασμένος στα πνεύμα του λαού. Ποιητής με
όλη τη σημασία της λέξης. Κι όχι μονάχα ποιητής, παρά και άνθρωπος.
(…) Και μολονότι είχε επίγνωση της αξίας του, δεν εθορύβησε ποτέ.
Προτιμούσε να είναι παρά να φαίνεται…»
Lauritis Tuxen, Μιλτιάδης Μαλακάσης,1914

Μιλτιάδης Μαλακάσης.
Αυτόγραφο του ποιήματος «Ελλάδα! Ελλάδα!»

Κωστής Παλαμάς

Νικόλας, Κωστής Παλαμάς

Ο Κωστής Παλαμάς γεννιέται στην Πάτρα το 1859 αλλά το 1866 και
εγκαθίσταται στο Μεσολόγγι όπου τελειώνει τις πρώτες σπουδές του και
γράφει τα πρώτα του ποιήματα. Το 1875, οπότε μετακομίζει στην Αθήνα.
Γράφεται στη Νομική Σχολή, αλλά τελικά αφοσιώνεται στην ποίηση και τη
φιλολογία.
Ο Παλαμάς εγκαταλείπει από νωρίς την καθαρεύουσα και υποστηρίζει τη
δημοτική. Αρθογραφεί με ενθουσιασμό για το «Ταξίδι μου» του Γ. Ψυχάρη το
1888 και το 1889 δίνει μια περίφημη διάλεξη για τον Κάλβο στον φιλολογικό
σύλλογο «Παρνασσό».
Τα επόμενα χρόνια θα γράψει θερμές κριτικές για το έργο νέων ποιητών
όπως ο Καμπάς, ο Δροσίνης κ.α. και θα συστήσει στο ελληνικό κοινό του
συγγραφείς όπως τους V. Hugo, Λ. Τολστόι, A. France κλπ.
Βραβεύεται συχνά για το έργο του και το 1895 του ανατίθεται από την
Επιτροπεία των Ολυμπιακών Αγώνων η σύνθεση του Ύμνου των Αγώνων.
Ο «Ολυμπιακός Ύμνος», που μελοποίησε ο Σ. Σαμαράς, ανακρούεται σε
όλες τις τελετές έναρξης και λήξης μέχρι τις μέρες μας.
Το 1897,ο Παλαμάς διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Γενικός
Γραμματέας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σ' αυτή τη θέση θα εργαστεί ως το
1928 αν και κατά καιρούς πολεμήθηκε για την υποστήριξή του στη δημοτική
γλώσσα που για εκείνον ήταν πάνω από όλα ζήτημα ηθικής τάξης σύμφωνα
με τα λόγια του.
Από τα σημαντικότερα έργα του «Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου (1907),
«Η φλογέρα του βασιλιά (1910) . Το 1914 του απονέμεται το «Εθνικού
Αριστείου Γραμμάτων και Τεχνών» και 1926 γίνεται μέλος της Ακαδημίας
των, στην οποία θα γίνει πρόεδρος το 1930. ης οποίας έγινε πρόεδρος το
1930. Πεθαίνει το 1943 και η κηδεία του μετατρέπεται σε μια πάνδημη
εκδήλωση ενάντια στη γερμανική κατοχή που χάρη και στα αποχαιρετιστήρια
λόγια του Άγγελου Σικελιανού.

Χειρόγραφο του Κωστή Παλαμά
για τον Βίκτωρα Ουγκώ και την Ελλάδα

Θεόφιλος

Θανάσης Μακρής, Θεόφιλος, 2017

Θεόφιλος Χατζημιχαήλ, Θεόδωρος
Γρίβας, 1911

Ο Θεόφιλος (Χατζημιχαήλ) γεννήθηκε γύρω στο 1870 στη Λέσβο και θεωρείται ο σημαντικότερος Έλληνας λαϊκός ζωγράφος.
Τα παιδικά του χρόνια είναι δύσκολα και σε νεαρή ηλικία πηγαίνει στη Σμύρνη όπου εργάζεται ως φύλακας και ταυτόχρονα
ζωγραφίζει. Στο Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 προθυμοποιείται να καταταγεί αλλά ο πόλεμος τερματίζεται προτού φτάσει και
μένει για ένα διάστημα στο Βόλο.
Του αρέσει να διηγείται και να παρουσιάζει θεατρικές παραστάσεις με θέματα από το ιστορικό παρελθόν, συχνά ντυμένος με
εθνικές και αρxαϊζουσες φορεσιές. Ζωγραφίζει, αυτοδίδακτος, με μπογιές που φτιάχνει ο ίδιος, σε όποια ελεύθερη επιφάνια βρει,
για να μπορέσει να επιβιώσει. Τα έργα του, τα εμπνέεται από τη μυθολογία, την ιστορία, τη φύση και τη ζωή και διακρίνονται για
την εκφραστικότητα και το συνδυασμό των χρωμάτων τους.
Το 1927 επιστρέφει στη Λέσβο. Στο μεταξύ τον ανακαλύπτει, μέσω τρίτων, ο σημαντικός τεχνοκριτικός Tériade. Αντιλαμβάνεται
την αξία του, αγοράζει έργα του και προσπαθεί να του προσφέρει μια πιο άνετη ζωή. Ταυτόχρονα αρχίζει να προβάλλει τη
δουλειά του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Παρόλο που η δουλειά του αγκαλιάζεται από τους εκπροσώπους της «γενιάς του ’30» αλλά και σημαντικούς ανθρώπους του
εξωτερικού, ο Θεόφιλος αντιμετωπίζει όλο και περισσότερα προβλήματα με τους συνανθρώπους του και πεθαίνει πρόωρα
προτού συνειδητοποιήσει την επιτυχία του.
Το 1961 θα παρουσιαστούν έργα του στο Λούβρο και από το 1965 υπάρχει και μουσείο Θεόφιλου στην πατρίδα του τη Λέσβο.

Φώτης Κόντογλου

Φώτης Κόντογλου, Στρατὴς Δούκας,1923

Ο Κόντογλου γενινέται στο Αϊβαλί της Μ. Ασίας στις 8 Νοεμβρίου 1895.
Χάνει τον πατέρα του σε πολύ μικρή ηλικία και μεγαλώνει κοντά στον θείο του
που ήταν αρχιμανδρίτης και ηγούμενος.
Γράφεται στη σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα και στη συνέχεια πηγαίνει
στο Παρίσι (1914), όπου μελετά τις διάφορες σχολές ζωγραφικής. Κατόπιν
πολλών περιπλανήσεων και ταξιδιών εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Το 1923
ταξιδεύει στο Άγιο Όρος, όπου ανακαλύπτει την βυζαντινή αγιογραφία και
έκτοτε αγωνίζεται για την αναβίωση της τέχνης. Πιστεύει με πάθος την ανάγκη
να δημιουργηθεί μια ελληνική τέχνη που να βασίζεται στην βυζαντινή και
μεταβυζαντινή τέχνη.
Φιλοτεχνεί πολλές φορητές εικόνες, εικονογραφεί εκκλησίες της Αθήνας, που
σήμερα θεωρούνται μνημεία της βυζαντινής αγιογράφησης, συντηρεί τις
τοιχογραφίες του Μυστρά, ενώ ανάμεσα στις σημαντικότερες δημιουργίες του
συγκαταλέγονται η διακόσμηση μιας αίθουσας του Δημαρχείου Αθηνών και οι
τοιχογραφίες του σπιτιού του με την τεχνοτροπία του fresco. Κοντά του
μαθητεύουν μεγάλοι Έλληνες ζωγράφοι, όπως ο Τσαρούχης και ο
Εγγονόπουλος. Παράλληλα, ο Κόντογλου είναι προικισμένος συγγραφέας,
υπέρμαχος της Ορθοδοξίας και της ελληνικής παράδοσης, λάτρης της
ελληνικής φύσης και μέγας Θαλασσογράφος και συγγραφέας. Από τα
σημαντικότερα έργα του θεωρείται ο « Pedro Cazas».
Για το σύνολο της προσφοράς του στα ελληνικά γράμματα και την τέχνη του
βραβεύεται από το κράτος και την Ακαδημία Αθηνών. Πεθαίνει το 1965 στην
Αθήνα.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Ο Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, γεννιέται στην Αλεξάνδρεια
της Αιγύπτου το 1863 και πεθαίνει στην ίδια πόλη το 1933
την ημέρα των γενεθλίων του.
Η οικογένειά του είναι ευκατάστατη και ζει τα πρώτα χρόνια
της ζωής του με μεγάλη ευημερία, που χάνεται σταδιακά με
τον θάνατο του πατέρα του.
Μετά από ένα σύντομο διάστημα στην Αγγλία, η οικογένεια
επιστρέφει στην Αλεξάνδρεια και ο Καβάφης είναι
αναγκασμένος να εργαστεί σε διάφορες δουλειές για να
βιοποριστεί. Εξασκεί το επάγγελμα του δημοσιογράφου και
του χρηματιστή και τελικά γίνεται υπάλληλος στο Γραφείο
Αρδεύσεων, όπου θα παραμείνει για 30 χρόνια.
Από το 1922 ως το θάνατό του ασχολείται απερίσπαστος με
το έργο του. Το 1926 η κυβέρνηση του δικτάτορα Πάγκαλου
που του απονέμει το παράσημο του Φοίνικος. Τα τελευταία
χρόνια της ζωής του υποφέρει από ζητήματα υγείας και
τελικά το 1933 πεθαίνει στην Αλεξάνδρεια.
Το έργο του, η φιλοσοφική του σκέψη και η ιστορική του
γνώση, η οποία αφορά κυρίως στην ελληνιστική περίοδο, με
σημείο αναφοράς την Αλεξάνδρεια και ο εξαιρετικά λιτός
λόγος του, τον καταστούν πρωτοπόρο και τον καθιερώνουν
σε παγκόσμιο επίπεδο.

Γιάννης Ψυχοπαίδης, Κ. Π. Καβάφης, 2006

Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Κ. Π. Καβάφης, 1965

Κ. Π. Καβάφης, Αυτόγραφο του ποιήματος «Κεριά»

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης γεννιέται στη Σκιάθο το 1851
και εκεί πεθαίνει το 1911. Μεγαλώνει μέσα σ’ ένα κλίμα γεμάτο
θρησκευτικότητα. Σε νεαρή ηλικία πηγαίνει στο Άγιο όρος και
στη συνέχεια ζει με ασκητικό τρόπο στην Αθήνα.
Ζει γράφοντας και πηγαίνοντας στην Εκκλησία και από νεαρή
ηλικία συνεργάζεται με εφημερίδες και περιοδικά και κάνει
μεταφράσεις από αγγλικά και γαλλικά κείμενα.
Παράλληλα γράφει ιστορικά μυθιστορήματα αλλά στρέφεται
σύντομα προς το διήγημα και τον ενδιαφέρουν η ζωή της
κοινωνίας της Σκιάθου και της Αθήνας και η ψυχή των
ανθρώπων τους. Έχει ένα τελείως δικό του, προσωπικό ύφος,
το οποίο διακατέχεται από θρησκευτική ευλάβεια, ενώ η
γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι σαφώς επηρεασμένη από τα
εκκλησιαστικά βιβλία.
Θεωρείται από τους κορυφαίους διηγηματογράφους.

Ράλλης Κοψίδης, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, δεκαετία 1960

Άγγελος Σικελιανός
Ο Άγγελος Σικελιανός γεννιέται στην Αθήνα το 1884 και εκεί πεθαίνει το
1951. Σπουδάζει νομική και αρχαία ελληνική γραμματεία, αλλά στρέφεται
στην ποίηση και το θέατρο. Η αρχαιοελληνική πνευματική ατμόσφαιρα τον
απασχολεί σε όλη του τη ζωή και συλαμβάνει την ιδέα να δημιουργηθεί στους
Δελφούς ένας παγκόσμιος πνευματικός πυρήνας, ικανός να συνθέσει τις
αντιθέσεις των λαών («Δελφική Ιδέα»). Παράλληλα, οργανώνει τις «Δελφικές
Εορτές» με τις παραστάσεις του Προμηθέα Δεσμώτη (1927) και των Ικέτιδων
(1930) του Αισχύλου. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, ο Σικελιανός
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πνευματική αντίσταση του λαού, με
κορυφαία εκδήλωση το ποίημα και το λόγο που εκφώνησε στην κηδεία του
Παλαμά το 1943.
Tο 1946 εκλέγεται πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών.
Ο Άγγελος Σικελιανός υπήρξε πέντε φορές υποψήφιος για το Νόμπελ
Λογοτεχνίας, ωστόσο δεν κατάφερε ποτέ να το αποκτήσει.
Γιάννης Παππάς, Άγγελος Σικελιανός

Χειρόγραφο του
Άγγελου Σικελιανού,1948

Ο Άγγελος Σικελιανός σαν
μάσκα. Φωτογραφία Nelly’s

O Δημήτρης Γαλάνης

Δημήτρης Γαλάνης, Αυτοπροσωπογραφία.
Ξυλογραφημένη προμετωπίδα απὸ το αντίτυπο αρ. 77
της εκτὸς εμπορίου έκδοσης [Georges Gabory] Galanis,
Librairie Gallimard, 1926. Συλλογὴ Ν. Π. Παΐσιου.

O Δημήτρης Γαλάνης είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες χαράκτες
του 20ού αιώνα και έτυχε διεθνούς αναγνώρισης. Γεννιέται στην Αθήνα το 1879
και πεθαίνει το 1966. Το 1900 σπουδάζει στην École des Beaux- Arts στο
Παρίσι και από το 1909 εγκαθίσταται στη Μονμάρτρη, όπου ζει μέχρι το 1965.
Το 1914 κατατάσσεται στη Λεγεώνα των Ξένων. Αποκτά τη γαλλική
υπηκοότητα και καλείται να υπηρετήσει στον γαλλικό στρατό. Το διάστημα 19161918 βρίσκεται στην Κέρκυρα ως διερμηνέας του γαλλικού στρατού.
Το 1928 οργανώνει, με τεράστια επιτυχία, την πρώτη ατομική του έκθεση στην
Ελλάδα στο Ιλίου Μέλαθρον. Τόσο οι Έλληνες καλλιτέχνες όσο και το φιλότεχνο
αθηναϊκό κοινό έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή
χαρακτική.
Έως το 1929 είχε διαμορφώσει το προσωπικό του στίγμα και αρχίζει να
λαμβάνει μεγάλη αναγνώριση. Το 1934 κυκλοφορεί το διάσημο γραμματόσημό
του «Ο γαλατικός κόκορας» για λογαριασμό της Γαλλικής Δημοκρατίας. Τιμάται
από την Ακαδημία Αθηνών.
Μετά την απελευθέρωση της Γαλλίας από τους Γερμανούς, το 1945, ο Γαλάνης
εκλέγεται καθηγητής Ξυλογραφίας στην Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού και
την ίδια χρονιά εκλέγεται ισόβιο μέλος της γαλλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών.
Το 1950 εκλέγεται αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και το 1959 του
δίνεται το παράσημο της Λεγεώνος της Τιμής από τη Γαλλική
Δημοκρατία. Επιστρέφει το 1965 στην Αθήνα, όπου πέθανε το 1966.
Στη Γαλλία ο Γαλάνης θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους χαράκτες του
20ού αιώνα. Για τις εκδόσεις των βιβλίων του συνεργάζεται με συγγραφείς όπως
ο Μαλρώ, ο Νεβράλ, ο Γκαμπορύ, ο Ζιντ, ο Μωρουά, ο Βαλερύ, καθώς και με
πολλούς σημαντικούς Γάλλους τυπογράφους και εκδοτικούς οίκους.
Δώρισε αρκετά από τα έργα του στην Εθνική Πινακοθήκη. Θεωρείται ο «πατέρα
και δάσκαλος της νεοελληνικής χαρακτικής», αφού ουσιαστικά μέσα από το δικό
του έργο ήλθαν σε επαφή οι έλληνες χαράκτες με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή
χαρακτική.

Δημήτρης Γαλάνης, Σχέδια για την εικονογράφηση του βιβλίου της Τίγκης Γκίκα «Το Γαλάζιο του Φτερού» (Ίκαρος, 1948)

Γιάννης Κεφαλληνός

Ο Γιάννης Κεφαλληνός είναι διακεκριμένος Έλληνας
χαράκτης, σχεδιαστής βιβλίων και καθηγητής στην Ανωτάτη
Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Γεννιέται στην
Αλεξάνδρεια το 1894 από εύπορη αστική οικογένεια και
πεθαίνει στην Αθήνα το 1957. Σπουδάζει Ιστορία της Τέχνης
και ζωγραφική στο Παρίσι, όπου ζει και αρκετά χρόνια. Το
1930 επιστρέφει στην Αθήνα και το 1931 αναλαμβάνει το
Εργαστήριο Χαρακτικής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
Μαθητές του είναι σπουδαίοι κατοπινοί Έλληνες χαράκτες
όπως μεταξύ άλλων η Βάσω Κατράκη, ο Κώστας
Γραμματόπουλος, ο Τάσσος (Αλεβίζος), ο Γιάννης Μόραλης,
ο Γιώργος Βαρλάμος και άλλοι.

Γιάννης Μόραλης, «Ο Κεφαλληνὸς στο μάθημα», 1934

Με τη κήρυξη του πολέμου του 1940 διαθέτει το
εργαστήριό του και τους μαθητές του στην
υπηρεσία της μαχόμενης Ελλάδας, εκδίδοντας
αφίσες με πατριωτικό/προπαγανδιστικό
περιεχόμενο. Αυτές οι πράξεις δεν μένουν
ατιμώρητες και το 1943 φυλακίζεται. Στη δεκαετία
του '50 ασχολείται με τον σχεδιασμό
γραμματοσήμων για λογαριασμό των ΕΛΤΑ και
επίσης σχεδιάζει μία γραμματοσειρά με την
επωνυμία Θεόκριτος για την έκδοση του
λευκώματος «Δέκα λευκαί λήκυθοι», του Μουσείου
Αθηνών (1956). Το 1954 εκλέγεται διευθυντής της
ΑΣΚΤ, θέση που θα τη διατηρήσει μέχρι το θάνατό
του. Το έργο του διακρίνεται για την αρτιότητά του
και τον πρωτοποριακό του δυναμισμό.
Ο Κεφαλληνός ουδέποτε ενδιαφέρθηκε να
προβάλει το έργο του, δικαιώνοντας το
χαρακτηρισμό "ο Σιωπηλός", που του έδωσε ο Π.
Πρεβελάκης στη νεκρολογία του.

Γιάννης Κεφαλληνός, αυτοπροσωπογραφία

Γιάννης Μόραλης, Γιάννης Κεφαλληνός, 1935

Ο Φωτόπουλος και οι σύγχρονοί του

Δημήτρης Μυταράς, «Ο θίασος» (από αριστερά: Δ. Μυταράς, Δ. και Β.
Φωτόπουλος, Ο Ελύτης, Κ. Κουν, Ν. Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Γ.
Μόραλης, Γ. Τσαρούχης), δεκαετία 1980. Κολὰζ με φωτογραφίες.

Ο Φωτόπουλος συναναστράφηκε μερικές από τις
σημαντικότερες προσωπικότητες της τέχνης στην εποχή
του, όπως ο Τσαρούχης, ο Κουν, ο Μινωτής, ο Μόραλης,
ο Χατζηκυριάκος-Γκίκας κα. Θα αναφερθούμε σε μερικούς
από αυτούς μέσα από τα λόγια του Φωτόπουλου για
εκείνους και εκείνων για τον Διονύση Φωτόπουλο.
Σύμφωνα με τα λόγια του Φωτόπουλου οι άνθρωποι
αυτοί ήταν: «Άνθρωποι οι οποίοι ακόμη κι αν δεν μου
πήγαινε το εικαστικό τους στυλ, μέσα από αυτό
προσπαθούσα να διεισδύσω στη σκέψη τους, γιατί είχαν
αφιερώσει χρόνο και ταλέντο στο να ανακαλύψουν
πράγματα. Είχαν μυρίσει την Ελλάδα με έναν τρόπο που
με ενδιέφερε χωρίς ποτέ να γίνονται φολκλόρ».
Και συνεχίζει λέγοντας: “Ήταν μεγάλη τύχη για μένα να
συναντήσω πολλούς από αυτούς που γέννησαν το
θαύμα, πολλούς από αυτούς που θέλησα να μιμηθώ να
τους έχω κατά καιρούς κοντά μου, αυτών που έβλεπα την
δουλειά όταν ήμουν φοιτητής και ήθελα να την φτάσω,
αργότερα να γίνω συνεργάτης του, ηθοποιούς που με το
παίξιμο τους με έκαναν να χάνομαι, να τους έχω φίλους...”
Στο δεύτερο αυτό κομμάτι του εκπαιδευτικού
προγράμματος, δεν θα εστιάσουμε στα βιογραφικά και
ιστορικά στοιχεία των ανθρώπων που αναφέρονται, αλλά
στα όσα λέει ο Διονύσης Φωτόπουλος για εκείνους και
όσα ειπώθηκαν από εκείνους για τον Διονύση
Φωτόπουλο.

Ν. Χατζηκυριάκος - Γκίκας

Το εργαστήριο του Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα στο Λονδίνο.
Φωτογραφία: Διονύσης Φωτόπουλος

Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Το χέρι του ζωγράφου.

Γιάννης Παππάς, Ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας σε
συνεδρίαση της Ακαδημίας Αθηνών, δεκαετία 1980

Λέει ο Ν. Χατζηκυριάκος – Γκίκας για τον Φωτόπουλο:
«Ξέρω, βέβαια ότι (ο Διονύσης Φωτόπουλος) εργάζεται πολύ και συνεχώς. Ξέρω ποια έχει σαν ιδεώδη
πρότυπα στο νου του αλλά φαίνεται πως είναι ανεξάντλητα.
Αυτό το ανακαλύπτει κανείς παρατηρώντας το αδηφάγο ενδιαφέρον του σε άλλα πράγματα: στη ζωγραφική,
τη γλυπτική, που τις αγαπάει με πάθος, όπως και κάθε μικροτεχνία, μάσκα, φόρεμα, τριαντάφυλλο, και φαίνεται
επίσης στα ωραία ρεαλιστικά σκηνικά του.
Όταν κουβεντιάζει ανάμεσα στα τεχνικά και σοβαρά, χωράει ένα κάποιο χιούμορ, που σημαίνει ότι δεν ποζάρει
τον εαυτό του μπροστά στον καθρέφτη. Είναι κι αυτό κάπως ασυνήθιστο.»

Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Προσχέδια για την εικονογράφηση του «Άξιον Εστὶ» του Οδυσσέα Ελύτη, 1964–1965
(δημοσιεύτηκαν στην ειδικὴ έκδοση για τα 40 χρόνια του Άξιον Εστὶ με τίτλο:
Τρείς ζωγράφοι Μόραλης, Τσαρούχης, Γκίκας βλέπουν το «Άξιον Εστὶ», Αθήνα, Ίκαρος 1999

Θυμάμαι τον Xατζηκυριάκο-Γκίκα να μου λέει, στα τελευταία του χρόνια, διηγείται ο Διονύσης Φωτόπουλος
σε μία συνέντευξή του στην Ελένη Ξένου: «Tώρα Διονύση μου που άρχισα να ανακαλύπτω τί σημαίνει
ζωγραφική δεν βλέπω να ζωγραφίσω».

Γιώργος Σεφέρης

«Το γράμμα σου τελειώνει μελαγχολικά,
Μα ότι ζούμε βαθιά, δεν μπορεί να μην έχει ρίζες,
δεν μπορεί να είναι ανεδαφικό. Θα ήθελα να σου πω, αν ήταν
δυνατό να ακούσεις την πείρα μου, πως το χειρότερο απ΄όλα
είναι το χαλάρωμα της εμπιστοσύνης στον εαυτό μας.
Με την αγάπη μου
Γεια χαρά
Σεφέρης»

Η τελευταία σελίδα αυτόγραφης επιστολής του Γιώργου Σεφέρη
προς τον Διονύση Φωτόπουλο, αρχὲς δεκαετίας 1960

Θόδωρος Παπαγιάννης, Γιώργος Σεφέρης, 2010.
«Κεραμικό σε φυσικό μέγεθος»

Κάρολος Κουν

Γιάννης Τσαρούχης, «ΕΥΨΥΧΕΙ ΚΑΡΟΛΕ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕ», 1987

Α. Φασιανός: ο Κουν και το Θέατρο

Χρήστος Καπράλος, πρόταση μεταλλίου για το
βραβείο Κάρολος Κουν, τέλη δεκαετίας 1980

Χειρόγραφο σημείωμα του Κάρολου Κουν για τις μάσκες του Διονύση
Φωτόπουλου στα έργα του Aριστοφάνη

«Οι μάσκες του Διονύση Φωτόπουλου για τα έργα του Αριστοφάνη έχουν ενσωματωθεί για μένα σε κάθε αναβίωση των
κωμωδιών του ποιητή. Βαθιά ριζωμένες στην ελληνική μας παράδοση από αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, μέσα στις πλούσιες
πολλαπλές εναλλαγές κι επιδράσεις των εποχών στα χώματά μας, παραμένουν και σήμερα αναλλοίωτα και ζωντανά
σύμβολα του Ελληνισμού. Προσωπικά δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ και να προχωρήσω στις ερμηνείες, στην οπτική
διαμόρφωση του σκηνικού χώρου, χωρίς τις τόσο γνήσια ελληνικές, τόσο θεατρικά εκφραστικές κι εφευρετικές μάσκες του
Διονύση»
Κάρολος Κουν

Οδυσσέας Ελύτης

Το γραφείο του Οδυσσέα Ελύτη. Φωτογραφία: Διονύσης Φωτόπουλος

Και ο Ελύτης έγινε φίλος του. «Τον Ελύτη τον γνώρισα στην Αίγινα με
τον Μόραλη και τον Νικολάου. Τα σπίτια μας στην Αθήνα ήταν κοντά.
Τρώγαμε μια φορά την εβδομάδα μαζί στο Ελληνικό και σιγά σιγά
δημιουργήθηκε μια φιλία. Περάσαμε μαζί δύο ημέρες ολόκληρες
περιμένοντας την απόφαση για το Νομπέλ. Εγώ σήκωσα το
τηλέφωνο. Αφού γέμισε το σπίτι του δημοσιογράφους, έφυγα και
ύστερα από δέκα λεπτά ήρθε και μου χτύπησε, είχε πάθει πανικό.
Ήρθε στο σπίτι μου, καθήσαμε λίγο στη βεράντα και μετά του έστρωσα
και ξάπλωσε. Ήταν μία από τις πιο όμορφες ημέρες της ζωής μου,
όπως όταν πήρε ο αδερφός μου το Οσκάρ. Αγαπούσα πολύ την
ποίηση. Πάντα είχα σχέση με ποιητές. Παλαιότερα, με τον Εμπειρίκο,
τον οποίο γνώρισα μέσω του δασκάλου μου Γιώργου Μαυροΐδη, ή
τώρα με τον Χριστιανόπουλο, με τον οποίο βολτάρουμε όποτε
ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη». Για πολλά χρόνια, μια ημέρα της
εβδομάδας ήταν αφιερωμένη σε καθέναν από αυτούς τους
πνευματικούς ανθρώπους, που όλοι τους σχετίζονταν με κάποιον
τρόπο με τις τέχνες.
(Απόσπασμα από συνέντευξη του Διονύση Φωτόπουλου στην Μαριλένα
Ασραπέλλου, 2013)
Γιάννης Παππάς, Οδυσσέας Ελύτης, 1979. Μελέτη μεταλλίου γιὰ τὴν
Ενετικὴ λότζια στο Ηράκλειο Κρήτης

Ο Οδυσσέας Ελύτης συνόψισε με τον δικό του
τρόπο την ιδιαιτερότητα, αλλά και την
πολυπλοκότητα της δουλειάς του Διονύση
Φωτόπουλου:
«Να αξιοποιείς το ελάχιστο για να του αποσπάς τα
μέγιστα είναι το πιο δύσκολο και το πιο “ελληνικό”
μυστικό. To πυρ που ζητάει να υποκλέψει από τους
αρχαίους ο Διονύσης Φωτόπουλος, για να
αντιμετωπίσει τις πιο ετερόκλητες απαιτήσεις της
εποχής του, είναι αυτό. Είναι η γραμμή η “έσχατη”
που βγαίνει απ’ όλες τις περιόδους της ελληνικής
τέχνης και τις συνέχειες. Στο χώρο του θεάματος
αξίζει να προσέξει κανείς με πόση φειδώ την
κινητοποίησε αλλά και με πόση τόλμη προς όλες τις
κατευθύνσεις του απροσδόκητου…
…. Οφείλουμε χάρη στον Διονύση Φωτόπουλο
ότι, από τον Αριστοφάνη έως τον Μπρεχτ, άλλαξε
χίλια πρόσωπα κι όμως έμεινε στο βάθος ο ίδιος.»
Οδυσσέας Ελύτης, Πορτρέτο του Διονύση Φωτόπουλου με χειρόγραφους
στίχους του ποιητή, 1982 (οι στίχοι απὸ τη συλλογή
Τρία ποιήματα με σημαία ευκαιρίας, Αθήνα, Ίκαρος, 1982)

Βασίλης Φωτόπουλος, Μίκης Θεοδωράκης, Οδυσσέας Ελύτης και Διονύσης Φωτόπουλος στις πρόβες των Ιππέων, Επίδαυρος 1979

Γιάννης Τσαρούχης

Ο Γιάννης Τσαρούχης στο εργαστήριό του στη Βιλνὲβ-λὲ-Σαμπλόν

«Εκτός από τα χαρίσματά σου, ενός ανθρώπου
τρελού για το θέατρο, σε μακαρίζω που βρήκες
τον Κουν, έναν επίσκοπο που δεν έρχεται σε
δύσκολη θέση όταν ο σκηνογράφος βλέπει
οράματα και ακούει φωνές και μοιραίως
σκηνοθετεί. Δεν θα ήθελα να κάνω κριτική δεν
είμαι κριτικός·πάρε ως έπαινο την κριτική, τα
ερωτήματα που μου γεννιούνται όταν βλέπω τη
δουλειά σου και συνοψίζονται στη φράση: πως το
σκέφτηκε, με τι μέσο το πραγματοποίησε…
…Κάνε πάντα αυτό που σου αρέσει και θα
φτάσεις-αν αυτό είναι απαραίτητο - στην
αντικειμενική αλήθεια…»
(Απόσπασμα από επιστολή του Γιάννη Τσαρούχη στον
Διονύση Φωτόπουλο)

Lila De Nobili, Ὁ Γιάννης Τσαρούχης ζωγραφίζει τον Κάρολο Κοὺν
και τον Διονύση Φωτόπουλο, δεκαετία 1970

Lila De Nobili, Γιάννης Τσαρούχης, δεκαετία 1980.

Lila De Nobili και Γιάννης Τσαρούχης στο σπίτι του Τσαρούχη στην
οδό Ντωφὶν στο Παρίσι. Φωτογραφία: Γιώργος Τουρκοβασίλης

«7 Αυγούστου 1976
Αγαπητέ Διονύση, είδα πρώτη φορά δουλειά σου, τώρα που γύρισα στην Ελλάδα, και αυτό με έκανε να θέλω να
γνωρίσω κάθε τι άλλη δουλειά που έκανες στο θέατρο όταν έλειπα…
Γιάννης Τσαρούχης»
(Απόσπασμα από επιστολή του Γιάννη Τσαρούχη στον Διονύση Φωτόπουλο)

Παύλος Σάμιος, Ο Γιάννης Τσαρούχης
και ο Διονύσης Φωτόπουλος σε άδειο
καφενείο, δεκαετία 1970

«Βλέπω ότι σε πολλές σκηνογραφικές εργασίες σου χρησιμοποιείς μάσκες…
…Είναι κάτι το ανθρώπινο η μάσκα και προστατεύει τον ηθοποιό από τις χίλιες φοβίες του. Έχουμε δίκιο να μη φοβόμαστε;
Έχουμε δίκιο που φοβόμαστε; Ο ορθολογισμός και η φυσικότης είναι και αυτή μία άποψη όπως τόσες άλλες; Μάλλον.»
(Απόσπασμα από επιστολή του Γιάννη Τσαρούχη στον Διονύση Φωτόπουλο το 1976)

Έλλη Λαμπέτη

Έλλη Λαμπέτη, δεκαετία 1960.
Σχέδιο με μελάνι σε χαρτί

Διονύσης Φωτόπουλος, Έλλη Λαμπέτη, Λεωνίδας ντε Πιαν και Μίνως Βολανάκης
στις πρόβες του Βυσσινόκηπου στο θέατρο Διονύσια,1974

«Πώς ήταν η Λαμπέτη πάνω στην σκηνή; Δεν νομίζω ότι έχω
συναντήσει άλλο πλάσμα με τόση συμπυκνωμένη γοητεία.
Στις πρόβες την παρατηρούσα με τον ίδιο τρόπο που
παρατηρώ ένα γεμάτο φεγγάρι.
H σκέψη μου δεν κατάγεται από αυτούς τους ανθρώπους
αλλά η σκέψη μου μπόρεσε και ταξίδεψε πολλές φορές
λόγων αυτών των ανθρώπων. Γιατί όταν τους κοιτούσες
πάνω στην σκηνή διατηρούσαν όλη την αίγλη και την μαγεία
και μπορούσαν να σε κάνουν να ονειρεύεσαι και να φεύγεις
από τα καθημερινά. Δεν μπορώ όμως να πω ότι μου
δημιούργησαν τρόπο σκέψη. Mου δημιούργησαν όμως
στιγμές μαγείας.»
(Απόσπασμα από συνέντευξη του Διονύση Φωτόπουλου στην Ελένη
Ξένου, 1999)

Piero Tosi, Σχέδιο κοστουμιού για την Έλλη Λαμπέτη
στη Φιλουμένα Μαρτουράνο,1979

Μαρία Κάλλας
«Αλλά όλη μας η δουλειά στο θέατρο και τον κινηματογράφο δεν συνίσταται, άραγε, στο να αναπλάθουμε
αδιάκοπα μάσκες προσώπων, πραγματικών ή φανταστικών, της ανθρώπινης κωμωδίας;
Μία μάσκα δεν είναι, τάχα, και το πέπλο της Μήδειας που η Μαρία Κάλλας φορούσε μπροστά στο πρόσωπό της
αφήνοντας να φαίνονται μόνο τα μάτια της, κενά και βαθιά σαν αρχαίου ελληνικού ορειχάλκινου αγάλματος;
Ακόμα και ακάλυπτο, αυτό το αξέχαστο πρόσωπο
δεν ήταν η πιο εκφραστική και ζωντανή μάσκα του αιώνα μας;…»
ΠΙΕΡΟ ΤΟΖΙ
(Απόσπασμα απὸ επιστολή του Πιέρο Τόζι προς τον Διονύση Φωτόπουλο)

Piero Tosi, Μακέτα κοστουμιού της Μαρίας Κάλλας για τὴν ταινία Μήδεια
του Πιερ Πάολο Παζολίν, 1969

Φωτογραφία της Μαρίας Κάλλας ως Μήδειας στην ομώνυμη ταινία.

Μάνος Χατζιδάκις

Το σπίτι του Μάνου Χατζιδάκι. Φωτογραφία: Διονύσης Φωτόπουλος

Λέει ο Μάνος Χατζιδάκις για τον
Φωτόπουλο:
«Ο Διονύσης Φωτόπουλος μου φέρνει
στο νου τον Κριστιάν Μπεράρ, έναν
μεγάλο του Γαλλικού Θεάτρου πριν απ΄
τον πόλεμο. Όπως εκείνος, έτσι και ο
Φωτόπουλος, μέγας εικαστικός
μεταφραστής της θεατρικής ουσίας ενός
δραματικού έργου. Μοναδικός
να ντύνει μαγικά τα οράματα των πιο
αντιφατικών δημιουργών.
Μια απόλαυση για όλους εμάς που
έχουμε την τύχη να συνυπάρχουμε μαζί
του και να παρακολουθούμε από κοντά,
Κάθε φορά την απρόοπτη και μοναδική
σ’ έκπληξη θεατρική του παρουσία.»

Μάνος Χατζιδάκις, ο Διονύσης Φωτόπουλος ζωγραφισμένος πάνω σε παρτιτούρα του συνθέτη

Γιάννης Τσαρούχης, «Ενθύμιον» (Γ. Τσαρούχης, Δ. Φωτόπουλος και Μ. Χατζιδάκις),1990.
Επιζωγραφισμένη φωτογραφία

Νίκος Γκάτσος

«Ο μυστηριώδης φίλος μας ονομάζεται Διονύσης Φωτόπουλος και είναι αλχημιστής του ονείρου. Επίσημα έχει
καθιερωθεί σαν σκηνογράφος. Η φήμη και η ποιοτική του στάθμη βρίσκονται σε τέτοιο επίπεδο που
όλα τα σοβαρά θέατρα θα ήθελαν να τον έχουν συνεργάτη τους. Ωστόσο παρά τη μεγάλη επιτυχία του,
ο μυστηριώδης φίλος μας παραμένει περιθωριακός. Και αυτό γιατί το πραγματικό του ταλέντο, όπως
υποδηλώνουν οι εκπληκτικὲς σκηνογραφίες του, βρίσκεται σε μία παραπλήσια τέχνη: τη ζωγραφική. Αν έτσι
έχουν τα πράγματα, κι αν η ζωή δεν έχει αδυσώπητα προχωρήσει, το μόνο που θα μπορούσε κάποιος να του
συστήσει είναι να κατέβει στις κατακόμβες της δικής του Σιστίνα «pour colorer les ombres et dorerles ténèbres»
με τη σιγουριά ότι εκεί αρχίζει η αληθινή του βασιλική οδός.»
Νίκος Γκάτσος

Αλέξης Μινωτής

Γιάννης Τσαρούχης, Ο Αλέξης Μινωτής ως Οιδίπους
στην τραγωδία Οιδίπους επὶ Κολωνώ, 1986.

Επισημαίνει ο Μινωτής για το πόσο σημαντική είναι η δημιουργία της
περιβολής και για τον ρόλο του Φωτόπουλο στη δημιουργία των
κοστουμιών :
«Στον αιώνα που ζούμε, το θέατρο λίγο-πολύ είναι βασικά ρεαλιστικό
και η περιβολή του ηθοποιού είναι από τα απαραίτητα στοιχεία της
επιβολής του στη σκηνή - πρέπει να δείχνει αυτό που είναι, αν όχι
βέβαια ιστορικά σωστό, μα περισσότερο ψυχικά και ιδιοσυγκρασιακά
ταιριαστό….
…«…Ο Διονύσης με βοήθησε δημιουργικά στην μεταδικτατορική
περίοδο, που ξαναμπήκα στο Εθνικό Θέατρο σε αρκετά έργα. Στο
«Νταντών», με σκηνογράφο τον αγαπημένο Κλώνη, στον
«Μπόργκαν» με τις δικές του σκηνοθεσίες και ρούχα...επίσης και στον
«Οιδίποδα επί Κολωνώ», στην Επίδαυρο (το 1975) και στο Ηρώδειο.
Ειδικά στον «Κολονώ» είχε σχεδιάσει ένα νέο αρχαιοελληνικό
βεστιάριο που ξέφευγε πολύ από την ως τότε καθιερωμένη γραμμική
πτυχή του κλασσικού χιτώνα και τόνισε περισσότερο το πραγματικό
σχήμα που εκφράζει την εσωτερική μεταμόρφωση του ηθοποιού,
δηλαδή την ψυχολογική και πνευματική του κατάσταση…»

Δ. Φωτόπουλος, Α. Μινωτής, Γ. Τσαρούχης κατὰ
την προετοιμασία της παράστασης Οιδίπους επὶ
Κολωνώ,
Επίδαυρος 1986.

Γιώργος Χειμωνάς

Συνάντηση στη Σκουφά. Διονύσης Φωτόπουλος,
Γιώργος Χειμώνες και Λούλα Αναγνωστάκη

Γιώργος Χειμωνάς, Αυτοπροσωπογραφία, 1994

«Νομίζω ότι το μέγεθος ενός δημιουργού- όταν πια είναι ταμένος σε ένα είδος τέχνης κι έχει γίνει ζωγράφος ή συγγραφέας ή
ποιητής κ.λπ..- μπορεί να προσδιορισθεί από τον βαθμό που η δουλειά του υπερβαίνει τα θεσμοθετημένα όρια αυτού του
είδους όπου κατέληξε ή επέλεξε, απλώνεται έξω από αυτά το οργανικά πέρατα και πάει να συναντηθεί με τις τεράστιες,
θαμπές, διαρκώς αλλάζουν θέση και σχήμα. Βουβές, που περιφέρονται γύρω και μακριά από κάθε συγκεκριμένο.
«τελειωμένο» ανθρώπινο έργο. Θεωρώ πως ο Διονύσης Φωτόπουλος είναι ένα παράδειγμα σε αυτό που είπα….»
Γιώργος Χειμωνάς

Αλέξης Κυριτσόπουλος, Διονύσης Σαββόπουλος, δεκαετία 1970. Δύο σχέδια, μελάνι σὲ χαρτί.

Διονύσης Φωτόπουλος, Αλέξης Κυριτσόπουλος,
αρχὲς δεκαετίας1960.

Κυριακή πρωί
Διονύση μου,
Συλλογίστηκα κι ήρθα να σου πω, που κάποτε έφτιαχνες ένα τοπίο
και για να έχεις απροσδιόριστη τη γραμμή του ορίζοντα, την έφτιαξες μ΄ένα σπάγκο
που τέντωσες χρωματιστό και το άφησες να ακουμπήσει.
Βασανίζομαι με τέτοιες γραμμούλες που απροσδιόριστες μας ενώνουν
και μας χωρίζουν - μας χωρίζουν και μας δένουν με τον κόσμο.
Φίλος
Σε φιλώ
ΑΛΕΚΟΣ ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΙΣΙ ‘ 65

Κατερίνα Κάρτσωνα, Ο Βασίλης
Φωτόπουλος σε νεαρὴ ηλικία, 1951

Γιάννης Μόραλης,
Βασίλης Φωτόπουλος, 1981.
Βασίλης Φωτόπουλος, Βασίλης και
Διονύσης Φωτόπουλος, π. 2000

Η αυθαιρεσία που συχνά επεμβαίνει στο σκηνικό σου λόγω
ζωγραφικής αγωγής είναι καταργητική όταν δεν ελέγχεται.
Η αναλογία, η τόσο υπέρτερη των καλών στοιχείων που είσαι
αληθινά εσύ, δεν επιτρέπει κριτική. Και τούτα τα σχόλια από
τρίτο μάτι που σ’ αγαπά, σε λεπτομέρειες δεν έχουν σκοπό
να σου μάθουν τίποτα, απλώς να σε κάνουν να ξαναδείς μέσα
σου.
Σ΄αγαπώ
Βασίλης και ο Διονύσης Φωτόπουλος κατά την αναζήτηση χώρων
για την ταινία Ορέστης στη Βἀθεια της Μάνης, 1969

ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Νέα Υόρκη,1974

Το ατελιέ του Διονύση Φωτόπουλου
στο Λυκαβηττό
Φωτογραφία: Νατάσσα Καραγγέλου

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα είχε σαν σκοπό όχι μόνο να δείξει μερικά από τα κομμάτια μιας εξαιρετικής συλλογής αλλά να
θυμίσει κάποιες ιστορικές αλλά και σύγχρονες προσωπικότητες, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία της χώρας.
Η συλλογή αυτή είναι οι άνθρωποι με τους οποίους ο Διονύσης Φωτόπουλος επέλεξε να πορευτεί και καταδεικνύει, θα έλεγε
κάποιος, και το μεγαλείο ενός ανθρώπου μέσα από το μεγαλείο των ανθρώπων με τους οποίους συμπορεύτηκε.
Όπως αναφέρει και ο Διονύσης Καψάλης, θα ταίριαζαν στην περίπτωση του Διονύση Φωτόπουλου οι στίχοι του William Buttler
Yeats, ο οποίος επιστρέφοντας από μια επίσκεψη που κάνει στα 72 του χρόνια στη Δημοτική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης,
στο Δουβλίνο, και βλέποντας πορτραίτα που απεικόνισαν οι φίλοι του και στα οποία απεικονίζονται άλλοι φίλοι του θα γράψει
ένα από τα αρτιότερα του ποιήματα (The Municipal Gallery Re-visited) που καταλήγει με τους ακόλουθους στίχους:
Think where man's glory most begins and ends,
And say my glory was I had such friends.
σε ελληνική μετάφραση: “Αν σκεφτεί κανείς που αρχίζει και που σταματά το μεγαλείο ενός ανθρώπου.
Θα έλεγα πως η δική μου δόξα ήταν πως είχα τέτοιους φίλους”
Η δική του δόξα, που είχε τέτοιους φίλους, είναι τώρα πια και δική μας: “μια απέραντη αλληλεγγύη πεθαμένων και ζωντανών”,
όπως έλεγε ο Σεφέρης.

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραµµα
µνηµονεύουµε και τα λόγια του Ν. Π. Παΐσιου για τον
Διονύση Φωτόπουλο και την έκθεση που έγινε στο
ΜΙΕΤ για να εκτεθεί η συλλογή του:
«Εκείνος έχει θωπεύσει με το βλέμμα του κάθε λάδι,
σχέδιο, γλυπτό, φωτογραφία, χειρόγραφο, εκείνος τα
έχει διαλέξει ένα ένα ανάμεσα σε δεκάδες άλλα. Εκείνος
έχει συγχρωτιστεί, συνεργαστεί, γιατί όχι, και
συγκρουστεί, για να ξανασυμφιλιωθεί, με όλα τα
πρόσωπα αυτά, και ο δικός του δρόμος
διασταυρώθηκε με τους προ πολλού απόντες, που δεν
πρόλαβε να γνωρίσει. Ο προσεκτικός επισκέπτης, τόσο
της έκθεσης όσο και του καταλόγου, θα καταλάβει ότι
κρατάει στα χέρια του μια κρυπτική αυτοβιογραφία.
Ο Εαυτός και οι Άλλοι του τίτλου γίνονται ένα, και ο
Φωτόπουλος, αυτοβιογραφούμενος μέσα από τους
Άλλους, καταλήγει, όχι στο αναμενόμενο “ιδού εγώ”,
αλλά σε ένα απείρως ισχυρότερο “ιδού ημείς”. […]
Γιατί ο Εαυτός και οι Άλλοι ορίζουν τελικά ολόκληρη τη
ζωή του, μια ζωή ταγμένη στην Τέχνη».

Γιώργος Ζογγολόπουλος, Πορτρέτο Δ.Φ. Σύνθεση με φωτογραφία, φύλλο
μετάλλου και μεγεθυντικὸ φακὸ

Θα κλείσουμε αυτή την περιήγηση στη συλλογή του Διονύση Φωτόπουλου με τα ακόλουθα λόγια του ίδιου, σε μία συνέντευξη του:
“Χρησιμοποίησα την τέχνη γιατί ήταν ένας τρόπος που μου άρεσε να υπάρχω.
Την μελέτησα και της αφοσιώθηκα γιατί ήτανε ο καλύτερος τρόπος που θα ήθελα να ζω.”

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έγινε
στo πλαίσιο της έκθεσης:

εαυτούς
και
αλλήλους
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